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Ybl Bicentenary 2014, 
the Year of Hungarian Architecture

This year, the Year of Hungarian Architec
ture, is a memorial year dedicated to the 
Hungarian Master Architect born 200 years 
ago. As part of the rich festive program, the 
Hungarian Academy of Arts organizes the 
opening ceremony of the National Salon 
series in May, in the form of a representative 
exhibition. Another outstanding event in 
the year is the inauguration of the restored 
Várkert Bazaar on the Danube riverbank, a 
World Heritage site.

A Magyar Építészet Éve
YBL-BICENTENÁRIUM, 2014
Dénes Eszter

reprezentatív tárlattal nyílik meg májusban, 
tekintettel arra, hogy az építészet adja az 
összes művészeti ág keretét, az atmoszféra 
megteremtésére alkalmas érdemi létesít
ményeket. 

„Budapesten 1851 óta működik s fáradha
tatlan munkásságának gyümölcsei az Unger 
féle bérház, gr. Festetich, a gr. Degen feld, gr. 
Károlyi Alajos, a gr. Pálfy és gr. Szé chenyi Béla
féle palota, az ideiglenes Országház, a Bókai, 
Geist, Ganz, Roth és Balassaféle bérházak, a 
budai takarékpénztár épület, a pesti hazai első 
takarékpénztár egyetemútcai és calvintéri 
imposans palotái, az összes margitszigeti 
építkezések, a ferencvárosi templom, a vám
ház, a budai várkerti építkezések, az új opera
ház, a lipótvárosi bazilika!… és ezek mellett 
számtalan vidéki kastély, közöttük a pompás 
kigyósi gr. Wenckheimféle nagyúri lakóház, 
legújabban a parádi kastély stb. stb. Valóban, 
ha ezen óriási munkássághoz hozzávesszük 
Yblnek a fővárosi képviselőtestületben, a fővá
rosi közmunkák tanácsában, a minisztériu
mokban és a Magyar Mérnök és Építész Egy
letben kifejtett hasznos és nagy horderejű te
vékenységét: önkénytelenül ajkainkra siet a 
kérés, vajha a Mindenható ezen óriási tehet
séggel és épp oly nagy szorgalommal sokáig, 
sokáig áldaná meg az országot!”1

Az Ybl Egyesület koordinálása mellett 
számtalan civil szervezet és intézmény 
kapcsolódik a gazdag programsorozathoz, 
így például a Petőfi Irodalmi Múzeum, ahol 
Budapest Transzfer címmel előadásokat, fo
tókiállítást és koncertet is magába foglaló, 
háromnapos fesztivált rendeznek, vagy 
Szé kesfehérvár, ahol májustól szeptembe
rig éremkiadással, emléküléssel, kiállítások
kal, az Ybl Liget átadásával emlékeznek a 
város szülöttjére. A szakmai konferenciák 

sorát az MTA Bölcsészettudományi Kutató
központ Művészettörténeti Intézete, Buda
pest Főváros Levéltára, a BME Építészettör
téneti és Műemléki Tanszéke, a Forster 
Központ Építészeti Múzeuma és a Hild−Ybl 
Alapítvány közös rendezvénye nyitja. Zárá
sa pedig az Ybl Egyesület XII. Yblkonferen
ciája lesz, ahol Ybl mellett Hild Józsefre, 
Steindl Imrére, Schulek Frigyesre és Lechner 
Ödönre is emlékeznek majd. 

„az ő ambítiója, mint a valódi nagy művé
szeké, nem is egyéni hírének, dicsőségének 
növelése volt, hanem igen is megkedveltetni 
az építészetet a nemzettel, nemcsak mint 
szükségletet, hanem megkedveltetni mint 
szellemi újjáéledésének sokszor áldozatokba 
kerülő elengedhetetlen föltételét!…önfeláldo
zó szeretettel előkészített művészetét érvényre 
juttatja, kivívja az építészetnek milliók párto
lását, megadja az építésznek az őt megillető 
helyet – megteremti a magyar építőművészet 
legújabb renaissance korát – magamagának 
pedig Magyarország XIX. századbeli kulturtör
ténetének egyik legragyogóbb lapját!”¹

A Magyar Művészeti Akadémia székházá
ban, illetve az idén átadott Vigadó előtti 
téren rendezik meg a IV. Építészek és Zene 
Világnapját, ahol a népzene, dzsessz és 
klasszikus muzsika mellett építészettel kap
csolatos irodalmi alkotások is elhangzanak 
majd. Az A kiállított tárgy maga az épület, a 
Műemléklátogató túra, valamint a Budapes
ti városséták keretében nyolcvankilenc 
Ybl-műemléket mutat be az építész szelle
miségének őrzője, ápolója és terjesztője az 
1995ben alakult Ybl Egyesület. Mindezek 
mellett sportrendezvények is szerepelnek 
az Yblbicentenárium gazdag kínálatában, 
így például az Ybl Kupa és a balatoni VII. 
Építészregatta. A programokról a www.
ybl2014.hu internetes oldalon lehet bőveb
ben tájékozódni. Ybl hagyatékának rende
zését, feldolgozását a Fővárosi Levéltár 

megbízásából lapunk egykori főszerkesz
tője, Gerle János végezte, aki szerzője a 
2002ben megjelent, az építész életművét 
bemutató kötetnek.2

„Kőfaragóink, műlakatosaink, műasztalo
saink egyenkint élednek 
fel az ismeretlenség ho
mályából, de aki járat
lanságukban tanítja, a 
kezdet óriási nehézsége
in átsegíti és valódi mű
ipari tevékenységre am
bitionálja őket: ismét az 
Ybl! (…) a modern szer
kezeteket, a hengerelt és 
öntöttvas általánossá 
vált alkalmazását ismét 
Ybl honosítja meg!”1

Az Yblemlékév ki
emelkedő eseménye 
lesz a Várkert Bazár első 
ütemének átadása idén 
áprilisban. A magyar 
kormány az Ybl Miklós 
tervei alapján épült és 
1883ban megnyílt Vár
kert Bazárt a Nemzeti 
Program kiemelt része
ként kezeli, hiszen az 
épületegyüttes Buda
pest, sőt Magyarország 
egyik fontos épített és 
kulturális értéke, amely 
tarthatatlan állapotba 
került az elmúlt évtize
dekben. A 2012ben, a 
Magyar Állam és az Eu
rópai Unió finanszírozá
sában megindult Vár
kert Bazárrekonstruk
ció célja az állagmegőr
zés mellett a védett 
Dunaparti panoráma 
esztétikailag elfogadha
tó helyreállítása, rendezett világörökségi 
környezet, és egy új kulturális tér kialakítása. 
Az épületegyüttes átadása két ütemben 
történik. Elsőként az Ybl Miklós tervei alap
ján készült épületeket adják át 2014 tava
szán. A második ütemben a Várkert Bazár 
területére épített, Potzner Ferenc (Közti Zrt.) 
tervei alapján megvalósuló új objektumo
kat – konferencia és rendezvényközpont, 
mélygarázs, illetve ezek kiszolgálóegységei 

A közel egy évtizedig tartó építkezés során 
sokan megtapasztalhatták azt is, hogy nem 
csak kiváló tervező, hanem kőfaragónak, sőt 
még ácsnak is nagyszerű, és még élete delején 
is szívesebben volt az építkezésen, mint az 

irodájában. Miként kor
társai feljegyezték: „képes 
volt megszólaltatni a 
követ. (…) 
 
A régi klasszikusok úgy 
tartották, hogy az építé
szet  megfagyott zene. 
Ybl Miklós 19. századi 
épí tészete azonban most 
is muzsikál a szívekben. 
Őszintén kívánom, hogy 
az emlékév során bejár
va az általa felépített 
nemes épületeket, szép 
házakat, templomokat, 
felidézve azok történetét 
és mindenekelőtt meg
óvásukról gondoskodva, 
a nemzetközi rangú ma
gyar építészet folytassa 
azt a küldetést, amit nagy 
elődünk hagyott ránk. 
Budapest közönsége há
lával és szeretettel emlé
kezik nagy építőjére.”3

„Mester! A kit annak ismer széles ez ország, a 
kinek babérkoszorúzta nevét a művészetek s 
a műtudomány fölkentjei kegyelettel említik 
s a kit mesterükül vallanak az építőművészek, 
hazánknak a Korona s a külországok által is 
méltán elismert Jelese Te, fogadd ím üdvözle
tünket!
Nem üres tömjénezés, a mivel mi járulunk 
Hozzád, kicsinyes hízelgés nem méltó Neved
hez: kebelünk mélyéből fakadó tiszteletünk s 
férfias elismerésünk szavai illetnek Téged, a ki 
Életedet az építőművészet múzsájának szen
telve, becsületes munka árán jutottál fel oda, 
a hol ma mindannyian szeretve tisztelünk. 
Neved nem múlik el Életed múltával, Tetteid 
emléke fönnmarad műveidben: a Fóthi temp
lom, Vámpalota s a magyar Dalmű háza, és 
annyi más s még ezentúli, ma csak lelkedben 
élő nagy Alkotásaid, mind, mind beszélni 
fognak a késő századoknak Lelked tetterejéről, 
mert az isteni szikra, a mely szellemedet láng
ra gyújtotta, ott ragyog hatalmas Műveid 
kőidomán.”

Építési Ipar, 1882. december 10., 
köszöntő Ybl 50. építészeti jubileumára

Idén január 22én, Ybl Miklós halálának 123. 
évfordulóján – mely történetesen egybe
esik a magyar kultúra napjával – vette kez
detét a 200 évvel ezelőtt született építész
mesternek szentelt emlékév, amelyet a 
ma gyar kormány a Magyar Építészet Évé
nek nyilvánított. Az Yblbicentenárium fő
védnöke dr. Áder János köztársasági elnök, 
az előkészítő bizottság elnöke L. Simon 
László kormánybiztos, a főszervező, ötlet és 
programgazda pedig a Szmodits Júlia által 
vezetett Ybl Egyesület. A bicentenárium 
egy ben a Magyar Építészet Éve, így az em
lékév a teljes magyar építőművészszakma 
és a magyar építészet ünnepe. A Magyar 
Művészeti Akadémia szervezésében a Mű
csarnokban induló Nemzeti Szalonok soro
zata a magyar építőművészetet bemutató, 

–, továbbá a teljes egészében megújult 
kertet veheti birtokba a nagyközönség. Az 
első ütemhez kapcsolódóan megszépül a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum külső 
homlokzata is, a második ütem befejezésé

vel egy időben pedig elkészül a Várkert 
Bazár előtti Lánchíd utca felújítása.

Az emlékév legrangosabb eseménye az 
április 6án, az építész születésének 200. 
évfordulóján az Operaházban rendezendő 
gálaműsor. Örvendetes, hogy az eddigi 
évek gyakorlatától eltérően idén itt adják át 
az építészeti tevékenységért kapható leg
rangosabb szakmai elismerést, a 2014. évi 
Ybldíjakat.

 
„Nem véletlen, hogy Podmaniczky Frigyes ra
gaszkodott hozzá, hogy a budapesti Opera
ház építési munkáival Ybl Miklóst bízzák meg. 

1 Építési Ipar VI. évf. 50310. szám, 1882. decem ber 
10., Kiss István írása Ybl 50. építészeti évfordulójára

2 Gerle János – Marótzy Katalin: Ybl Miklós. Építé
szet mesterei sorozat. Szerk. Gerle János, Holnap 
kiadó, 2002.

3 Részlet dr. Szentes Tamás 
főpolgármesterhe  lyet tes 
2013. január 22én, az Ybl
emlékév megnyitó ján el
hang zott beszédéből

Marastoni József rajza 
(1866) 
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fognak a késő századoknak Lelked tetterejéről, 
mert az isteni szikra, a mely szellemedet láng
ra gyújtotta, ott ragyog hatalmas Műveid 
kőidomán.”

Építési Ipar, 1882. december 10., 
köszöntő Ybl 50. építészeti jubileumára

Idén január 22én, Ybl Miklós halálának 123. 
évfordulóján – mely történetesen egybe
esik a magyar kultúra napjával – vette kez
detét a 200 évvel ezelőtt született építész
mesternek szentelt emlékév, amelyet a 
ma gyar kormány a Magyar Építészet Évé
nek nyilvánított. Az Yblbicentenárium fő
védnöke dr. Áder János köztársasági elnök, 
az előkészítő bizottság elnöke L. Simon 
László kormánybiztos, a főszervező, ötlet és 
programgazda pedig a Szmodits Júlia által 
vezetett Ybl Egyesület. A bicentenárium 
egy ben a Magyar Építészet Éve, így az em
lékév a teljes magyar építőművészszakma 
és a magyar építészet ünnepe. A Magyar 
Művészeti Akadémia szervezésében a Mű
csarnokban induló Nemzeti Szalonok soro
zata a magyar építőművészetet bemutató, 

–, továbbá a teljes egészében megújult 
kertet veheti birtokba a nagyközönség. Az 
első ütemhez kapcsolódóan megszépül a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum külső 
homlokzata is, a második ütem befejezésé

vel egy időben pedig elkészül a Várkert 
Bazár előtti Lánchíd utca felújítása.

Az emlékév legrangosabb eseménye az 
április 6án, az építész születésének 200. 
évfordulóján az Operaházban rendezendő 
gálaműsor. Örvendetes, hogy az eddigi 
évek gyakorlatától eltérően idén itt adják át 
az építészeti tevékenységért kapható leg
rangosabb szakmai elismerést, a 2014. évi 
Ybldíjakat.

 
„Nem véletlen, hogy Podmaniczky Frigyes ra
gaszkodott hozzá, hogy a budapesti Opera
ház építési munkáival Ybl Miklóst bízzák meg. 

1 Építési Ipar VI. évf. 50310. szám, 1882. decem ber 
10., Kiss István írása Ybl 50. építészeti évfordulójára

2 Gerle János – Marótzy Katalin: Ybl Miklós. Építé
szet mesterei sorozat. Szerk. Gerle János, Holnap 
kiadó, 2002.

3 Részlet dr. Szentes Tamás 
főpolgármesterhe  lyet tes 
2013. január 22én, az Ybl
emlékév megnyitó ján el
hang zott beszédéből

Marastoni József rajza 
(1866) 




